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Kedves Szülők és Cserkészek! 

A következő információkat szeretnénk tudatni veletek nyári táborunkkal kapcsolatban. 

 Időpont: 2021.07.23-31. 

o Gyülekező: 2021.07.23. péntek 18 órakor a szekszárdi plébánián, rossz idő esetén 

2021.07.24. szombat délelőtt 9 órakor a szekszárdi plébánián  

o Visszaindulás: 2021.07.31. szombat 11 órakor Szálkáról 

 Helyszín: Szálka környékén 

 Tábordíj, melynek fizetésére az indulás előtti gyülekezőnél lesz lehetőség: 

Gyerekek száma Tábordíj 

1 11000 

2 10000 

3 8500 

4+ 7000 

  

Tábordíjat lehet fizetni személyesen 2021.07.18 vasárnap a ¾ 9-es mise után a plébánián, 

2021.07.21. szerdán délután 16-18 óra között, valamint indulásnál. Amennyiben a fenti 

rendszerben fizetendő összeg valakinek problémát jelent, keressen meg bizalommal, senkit 

nem hagyunk hátra  . 

 Száraz élelmiszer felajánlásokat az alábbi táblázat alapján fogadunk szívesen:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1v5wUPcmQygE67rIT3Y3fwUS3prGXFF4qW

3FqSdGug/edit?usp=sharing 

Felajánlásaitokat Eckert Klárának tudjátok jelezni eckertklarika@gmail.com email címen, 

aki ez alapján tölti ki a táblázatot.  

 A táborba gyalog fogunk kimenni. A nagy cuccokat le lehet adni a plébánián 2021.07.21. 

szerda délután 16-18 a felajánlásokkal együtt, azonban mindenkinél maradjon kistáskában 

kiránduló felszerelés, valamint HÁLÓZSÁK és POLIFOAM is legyen mindenkinél 

indulásnál!!!. 

Legyen emellett a gyerekeknél hideg élelem péntek estére és szombat reggelire. Az 

indulásra mindenki hozza magával a kitöltött egészségügyi nyilatkozatot, valamint akinek 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1v5wUPcmQygE67rIT3Y3fwUS3prGXFF4qW3FqSdGug/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3GvfdVBa4llUo3N0H9XAJlabUtedNebCqlSeGzpnN4k2HiA2EqxIpm0lo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1v5wUPcmQygE67rIT3Y3fwUS3prGXFF4qW3FqSdGug/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3GvfdVBa4llUo3N0H9XAJlabUtedNebCqlSeGzpnN4k2HiA2EqxIpm0lo
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van, a védettségi igazolványát is. A nyilatkozat letölthető a szövetség honlapjáról: 

https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/testuletek/hivatalos-

dokumentumok/dokumentum/egeszsegugyi-nyilatkozat 

 A táborból való visszautazást a segítségetekkel szeretnénk megoldani, ha már ilyen közelre 

megyünk táborozni. Szálkáról lehetne visszafuvarozni cserkészeket, az alábbi táblázatban 

tudjátok jelezni, ha 2021.07.31. szombat késő délelőtt be tudtok segíteni a gyerekek 

visszaszállításába. Ha nem világos a kitöltés, keressetek nyugodtan. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEIawm9w1V0Ft4sVyQu6Najybb-

Ra8kynycJOF07WmA/edit?usp=sharing 

 

 Kiscserkész tanyázásunk Máriakéménden lesz 2021.08.11-15. között. A program 

részleteiről Berta Anna rajvezető fog további információkat küldeni. 

 Ahogy előző levelemben is írtam, csapatunk a Teréz-ház eladása miatt ki kellett költöztesse 

raktárát az épületből, Tamás atya biztosított számunkra tárolási lehetőséget a decsi 

plébánián. Itt jelenleg a garázsban, valamint egy kamra helységben tároljuk a 

felszerelésünket. A lehetőséget köszönjük, és hosszabb távon is működhet számunkra. 

Mindazonáltal a helységek eredeti rendeltetése okán és az épület relatív távolabbi 

elhelyezkedése kapcsán szeretnénk felmérni, hogy nem lenne-e esetleg közelebbi 

lehetőség a tárolásra. Továbbra is kérdés tehát, hogy nincs-e valaki tulajdonában, vagy 

ismeretségi körében olyan ingatlan Szekszárdon, ahol lehetőség szerint legalább néhány 

évre, szívességi használatra vagy jelképesebb bérleti díjért tudnánk használni egy 

furgonnal is megközelíthető, 15-20 nm-es relatív jól szellőző, zárható helység, ahonnan az 

ajtón keresztül sörasztal méretű tárgyak ki- és bepakolhatóak a szabadba? 

Köszönöm a megértést és a közreműködést, kérdés esetén keressetek bátran minket (nagyraj 

vezető: Vesztergombi András (vesztergombi.andras@cserkesz.hu +36-30-332-6411), kisraj 

vezető: Berta Anna (bertaanna1218@gmail.com, +36-30-311-1361), vagy engem). 

 

Budapest, 2021.07.14.  Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 
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